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Megnyílt az állattenyésztési kiállítás Vásárhelyen 

Valódi családi program 

Németh Imre miniszter a juhokkal ismerkedik Fotó: Tésik Attila 

Műtét 
és halál 
BÁTYI ZOLTÁN 

A reform szót, kérem tisztelettel, ne tessék többet felelőtlenül ki-
mondani. Politikusainkhoz fordulok ez ügyben kellő tisztelettel, 
akik lakossági fórumon éppen úgy ezt a szót biggyesztik pont he-
lyett minden mondat végére, mint a parlament csatazajos ülése-
in. Hogy miért fogalmazom e rövid írásba kérésemet; Mert im-
már riasztó gyakorisággal halljuk, kik, s hogyan hunytak el hibás 
kezelések következtében a magyar kórházakban, s eközben az 
ország döntéshozói a reform sürgetésével (nem tévesztendő össze 
a megvalósítással!) tudnak kitérni összes felelősségük alól. 

Rendszerváltásunk óta elkészült már ezernyi tervezet arról, 
miként is kéne megreformálni (na, már megint!) a magyar egész-
ségügyet. Egymásnak estek privatizációpártiak és ellenzők az ösz-
szes érvüket hadrendbe állítva. Tanulmányok sokasága világított 
rá arra, a helyzet tarthatatlan, ám jószerével semmi nem történt 
az egészségügyben. 

Nem véletlenül próbálok én elmaradt változásokra hivatkozni 
a halállal, netán súlyos egészségkárosodással járó orvosi hibák 
kapcsán. A rosszul dolgozó orvosok felelősségét dehogy is akarom 
elkendőzni. Ám elképzelhetetlennek tartom azt, hogy a koráb-
ban oly nagy tiszteletnek örvendő orvosi kar képviselői veszítet-
ték el tudományukat. Vitathatatlan, az orvos is ember, ezáltal hi-
bázhat is. Ám élek a gyanúval: az egészségügyi intézményekben 
uralkodó állapotok is felelősek abban, hogy ezek a hibák mind 
gyakrabban fordulnak elő. 

Kérdem én: biztosak lehetünk mi abban, hogy a műtétre készü-
lő orvos nem egyike azoknak, akiket már úgy leterheltek, hogy 
összes ujja remeg a fáradtságtól, amikor kezébe veszi a szikét ? El-
hihetjük, hogy a magyar kórházakban minden olyan eszköz hi-
ánytalanul a doktorok, ápolók rendelkezésére áll, ami épp azt 
szolgálja, hogy tévedések ne fordulhassanak elő 1 Az összes biz-
tonsági előírás valamennyi pontját be tudják tartani és tartatni a 
honi egészségügyi intézményekben ? És végül még egy, sokakat 
izgató kérdés. Ugyan mit teszünk azért, hogy legjobb orvosaink 
százai, kik a Lajtától nyugatra is piacképesek, ne vándoroljanak 
el kórházainkból más országokba; 

A híreket hallva úgy látom, vajmi keveset. Sajnálkozunk he-
lyette elmaradt reformok miatt, s az ügy le vagyon zárv'd. Ám a ki-
cserélt és tévedésből megműtött beteg, a négyévesen elhunyt kis-
gyermek sorsa arra figyelmeztet: a reform mint szó senkin nem 
segít. Mint ahogy a perektől, kivizsgálásoktól sem javul a helyzet. 
Talán ez is eszébe juthatna mindazoknak, akik ezerszer több időt 
fecsérelnek közpénzen pohtikai ellenfeleik lejáratására, mint ar-
ra, hogy benézzenek az egészségügy torkába. Pedig ez utóbbi na-
gyon véres, sürgős műtétre vár. 

SZDSZ és elnökjelölés 

Az ország legrangosabb állat-
tenyésztési kiállítása a vásár-
helyi - fogalmazott tegnap a 
rendezvény megnyitóján Né-
meth Imre agrárminiszter a 
Hód-Mezőgazda Rt. kiállítási 
centrumában. Az ünnepségen 
megjelent Lázár János polgár-
mester, s elmondta: a város a 
privatizáció miatt tavaly aggo-
dalommal figyelte az rt. sorsát, 
mára azonban eloszlottak két-
ségeik. Az egész hétvégén át tar-
tó rendezvényre százötvenezer 
látogatót várnak. 

Még lépésben sem haladt a forga-
lom tegnap reggel kilenc óra kö-
rül a 47-es főúton, a vásárhelyi 
városhatárt jelző tábla és a 
Hód-Mezőgazda Rt. kiállítása 
centruma közti, bő egy kilométe-
res szakaszon. A XII. alföldi ál-
lattenyésztési napok és az 1. me-
zőgazda expó megnyitójára igye-
kezett a tömeg. Úgy tűnt, a szo-
katlanul szeles, hideg idő ellené-
re a tavalyinál sokkal többen vet-
tek részt az ünnepségen. 

Jelen volt a megnyitón Lázár 
János polgármester is, aki az el-
múlt évben nem vett részt a cere-
mónián, sőt: a Hód-Mezőgazda 

HÉTVÉGI PROGRAMOK 
H SZOMBAT 

10.00: Tenyészállat-felvezetés, ün-
nepélyes díjkiosztás 
12.00: Szarvasmarha tenyészállat-
és embrióárverés 
12.30.- Főzőverseny zsűrizése 
13.15: Fogatbemutató 
14.00: Aranyági Ménes lovastor-
na-bemutatója, sertésárverés kezde-
te 
14.30: Lovas játékok gyermekeknek 
14.45: Honfoglalás kori lovas játék 
és harcművészet 
15.30: Szarvasmarha „show-nyírás" 
16.30: Szarvasmarha csülökápolási 
bemutató 

VASÁRNAP 
10.30: Póni és kis ló fogatbemutató, 
„állati jó show" gyerekeknek 
11.00: Díjugrató lovasverseny 
12.30: Népies fogatok felvonulása 
13.00: Ifjú Holstein-tenyésztők or-
szágos felvezető versenye 
15.30: Baromfi fajtabemutató és 
-árverés, kutyás akadályverseny 

Rt. privatizációjával kapcsolatos 
aggályait osztotta meg az újság-
írókkal, éppen abban az időben, 
amikor az ünnepség zajlott. Úgy 
tűnik, mostanra jócskán enyhült 
a feszültség, Lázár ugyanis a 
partnerség jegyében köszöntötte 
a cég új tulajdonosait. Azt mond-

ta, az elmúlt év meggyőzte őt, 
hogy a vezetők szakmai prog-
ramja alkalmas az rt. fejlesztésé-
re. 

Antal Gábor, a cég vezérigazga-
tója köszöntőjében hangsúlyoz-
ta: komoly kihívás volt a nem 
mindennapi hagyományokkal 

JUHÁSZVERSENY 
Huszonegyedik alkalommal 
invitálják az érdeklődőket a 
Szent György-napi juhászver-
senyre Vásárhelyen. A Szege-
di Tudományegyetem Főisko-
lai Kar Tanüzemének területén 
vasárnap fél 8-kor kezdődik a 
megmérettetés. A programot 
9 órakor nyitják meg, majd fél 
11-kor pásztorkutyashow-val 
folytatódik az esemény. A 
folklórműsor délelőtt 10 órától 
kezdődik az Árendás Nép-
táncegyüttes bemutatójával. 
Lesz borbemutató, birkapör-
költfőzés, emellett népművé-
szeti kirakodóvásár is gazda-
gítja a kínálatot. 

rendelkező állattenyésztési vá-
sárt megszervezniük. De tovább 
is léptek, hiszen idén először me-
zőgazda expó nyílt a kiállítási te-
rületen, a rendezvényre pedig 
díszvendégként meghívták Ro-
mániát. A szomszédos állam ag-
rárminisztériumának lótenyész-
tési igazgatója, Gheorghe Moha-
nu elmondta, húsz szakemberrel 
és az országuk legfontosabb mé-
neseiből válogatott lovakkal kép-
viseltetik magukat, részvételük 
ugyan szimbolikus, de a közelgő 
uniós csatlakozásuk és a lehetsé-
ges együttműködés kialakítása 
miatt nagyon fontos. 

A háromnapos vásárt Németh 
Imre mezőgazdasági miniszter 
nyitotta meg. A rendezvényt az 
ország legrangosabb állatte-
nyésztési vásáraként emlegette, 
amely mostanra nemzetközi se-
regszemle lett, s hamarosan 
egész Közép-Európában komoly 
rangja lehet. 

S hogy mennyire jelentős kiál-
lításról van szó, azt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy évről 
évre körülbelül 150 ezer látogató 
fordul itt meg. A programok nem 
csak mezőgazdasági szakembe-
reknek szólnak, így a nézelődők 
általában családostól érkeznek. 
A gyerekeket leginkább a csillogó 
szőrű lovak és fényesre suvickolt 
tehenek varázsolják el, no meg a 
frissen fejt tej íze és illata. 

SZ. A. K. 

Az MSZP kizárása miatt igaz-
ságtalannak tartja az SZDSZ 
Dávid Ibolya MDF-elnök teg-
napi javaslatát, mely szerint a 
három „rendszerváltó" párt kö-
zösen jelöljön államfőt; a sza-
bad demokraták újabb négy-
párti egyeztetést javasolnak -
jelentette be Sándor Klára, az 

SZDSZ ügyvivője tegnap Sze-
geden. Mint mondta, pártja to-
vábbra is ragaszkodik hozzá, 
hogy a leendő államfő ne kö-
tődjön pártokhoz, de koalíciós 
partnerét nem akarja „hátba 
támadni" és - miként Dávid 
javasolta - kizárni a jelölési fo-
lyamatból. 

A halott kisfiú szervei két másik gyermeknek adtak esélyt az életre 

Szegedi ügyvéd képviseli 
az elhunyt Márk családját 
Folytatás az 1. oldalról 

- Nem szokás a 21. században meghalni az arány-
lag egyszerűnek számító mandulaműtét miatt, az 
elmúlt másfél hónap alatt mégis három tragédia 
történt az országban - fogalmazott Ábrahám Lász-
ló. - Az általam képviselt mindkét ügyben - a bün-
tetőeljárás mellett - polgári jogi kártérítési per is 
indult, amelyben nem vagyoni kártérítést kérünk. 
A Márk haláláért felelős kecskeméti kórház biztosí-
tója 5 millió forintig fizet, de szerintem ennél ma-
gasabb összeg lenne méltányos. A konkrét összeg-
ről azonban még nem egyeztettem a családdal. 

Kvaszné Lantai Erzsébet, Márk édesanyja la-
punknak elmondta: először nem akartak kártéríté-
si pert indítani. 

- A fiunk halála után úgy éreztük, nincs erőnk a 
hosszas peres procedúrához - mondta a kisfiát gyá-
szoló anya. - De a rokonok és a barátok mind arra 
biztattak bennünket, hogy kérjünk pénzt. Márkot 
ettől még nem kapjuk vissza, de a kártérítés talán 
kis könnyebbséget jelent majd a további életünk-
höz. 

De a szülők azon egy pillanatig sem gondolkoz-
tak, hogy a kisfiú szerveit felajánlják transzplantá-
cióra, s ezzel más gyermekek életét megmenthes-
sék. 

- Ha Márkon az orvosok nem tudtak segíteni, az 
a tudat, hogy így egy másik gyerekben él tovább, 
nekem már elégtétel - fogalmazott az anyuka. 

A négyéves kisfiú máját, veséit és szívbillentyűit 
két gyermekbe ültették át Budapesten és Pécsett. A 
transzplantációra váró szegediek között nem volt 
olyan beteg, akinek e nemes gesztus, s az operáció 
segíthetett volna. Marofka Ferenc, a Szegedi Tudo-

A MEGYEBEN MEG 
NEM TÖRTÉNT TRAGÉDIA 
Csongrád megyében öt egészségügyi intézmény-
ben - a Szegedi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégé-
szeti Klinikáján, a Gyermekklinika és Gyermeke-
gészségügyi Központban, valamint a vásárhelyi, a 
makói és a szentesi kórházban - végeznek man-
dulaműtétet gyermekeken. Eddig egyik helyen sem 
történt a kecskemétihez és a dunaújvárosihoz ha-
sonló tragédia. 

mányegyetem sebészeti klinikájának egyetemi ad-
junktusa elmondta: az országban körülbelül 
11 OO-an várnak szervátültetésre, ám évente csak 
350 műtétet tudnak elvégezni, kevés ugyanis a do-
nor. 

- A törvény szerint nem szükséges hozzátartozói 
beleegyezés, agyhalál után bárkiből el lehet távolí-
tani az átültetésre alkalmas szerveit, hacsak ezt 
nem tiltotta meg az Országos Transzplantációs Iro-
dán - ismertette a szabályt az egyetemi adjunktus. 
- A gyakorlatban azonban ezt mindig megbeszéljük 
a hozzátartozókkal. 

Akik átültethető májra, tüdőre vagy szívre vár-
nak, a várólistára kerülésük után egy évvel meghal-
nak, ha nem végzik el rajtuk a műtétet. Ugyanis 
egyedül a vesét lehet műszerwel pótolni, s e megol-
dással akár évtizedekig is el lehet húzni a szervátül-
tetést. A transzplantációra váró beteg gyerekek ál-
talában elsőbbséget élveznek, ők azonban rendsze-
rint csak egy másik gyerek szervét kaphatják meg. 

TÍMÁR KRISZTA 

Irracionális működést, személyi ambíciókat nem lehet finanszírozni 

Az egyetem egysége megmarad 
Az oktatási kormányzat nem 
lesz partner abban, hogy a re-
formok elől menekülők szétcin-
cálhassák a nehezen összeho-
zott egységes egyetemeket - je-
lentette ki Magyar Bálint. Az 
oktatási miniszter a szegedi ta-
nárképző főiskolai karnak 
üzent. 

Senkinek nem lehet érdeke, hogy 
a pedagógusképzéshez kapcsoló-
dó értékek szétválasztódjanak és 
ne összeadódjanak - mondta az 
oktatási miniszter tegnap Szege-
den. Magyar Bálint arról az ér-
dekütközésről beszélt, ami az 
SZTE-n belül a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskolai Kar és két 
másik tanárképző egység, a böl-
csészettudományi és a termé-
szettudományi kar között az el-
múlt napokban kapott nyilvá-
nosságot lapunkban. A főiskola 
főigazgatója kilátásba helyezte, 
hogy a kar kiválik az egységes 
egyetemből és önálló intézmény-
ként működik tovább, ha az 
egyetemi karok úgymond elhap-
polják előle a tanárképzést. 

A felsőoktatás reformjának 
igen fontos eleme a tanárképzés 
átalakulása - mondta a minisz-
ter - , ami azon túl, hogy az eddi-
gi két szintű, főiskolai és egyete-
mi képzés helyett egységesül, 
szemléletváltást is jelent. 

- A pedagógusképzés alapvető 
tárgya a gyermekkel való bánás 

Magyar Bálint: A pedagógus-
képzésben fő tárgy a gyermekkel 
való bánás Fotó: Miskolczi Róbert 

és nem a tudományágakból le-
bontott szaktárgyak - szögezte le 
a miniszter. 

Kérdésünkre, hogy miként lehet 
föloldani a sajátos szegedi konflik-
tust, a budapesti egyetem példájá-
ra hivatkozott: az ELTE-n létrejött 
egy pedagógiai kar a pedagógikum 
elméletének és gyakorlatának ok-

tatására, a szaktárgyakat pedig a 
bölcsész- és a természettudomá-
nyi karon oktatják. 

- Nem támogatható olyan cél, 
ami a pedagógusképzéshez kap-
csolódó értékeket szétválasztaná 
- jelentette ki. - Nem leszünk 
partnerek abban, hogy a refor-
mok elöl menekülők szétcincál-
ják a nehezen összehozott egysé-
ges egyetemet. Épphogy - a for-
mai után - a tartalmi integráció 
megvalósulásának van itt az ide-
je: nem lehet párhuzamos kapa-
citásokat tovább működtetni! Ir-
racionális működéseket, puszta 
személyi ambíciókat nem lehet 
az egyetemi, állami kasszából fi-
nanszírozni - hangsúlyozta a mi-
niszter. 

S. E. 

SÜLINET ES REFORM 
A Sulinet Digitális Tudásbázis 
road-show rendezvényén, a sze-
gedi plázában tartott előadást az 
oktatási miniszter tegnap délelőtt, 
késő délután pedig az akadémiai 
területi bizottság tudósklubjának 
vendégeként a felsőoktatási tőr-
vényjavaslat legfontosabb újdon-
ságairól beszélgetett az egyetemi 
oktatókkal és kutatókkal. Kiemel-
te, hogy a most tárgyalt tőrvény a 
május végi elfogadása után a mi-
nőség. a hatékonyság, a verseny-
képesség mentén hozza helyzetbe 
a hazai felsőoktatást. 


